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Aquest és un document breu –104 pàgines–, però imprescindible per a 
ciutadans catalanoparlants amb baixa autoestima. Efectivament, la GUIA que 
els autors han bastit s’adreça a facilitar l’ús habitual de la nostra llengua en tots 
els àmbits de relació, especialment a les administracions. Documenten a abasta-
ment quins són els nostres drets lingüístics, amb esment crític a la Carta Magna 
que només dóna nom al castellà, mentre que les altres llengües són epigrafi ades 
com las demás lenguas españolas... i expliciten –els autors– que l’objecte de 
la publicació és dur a terme les gestions administratives que calguen «amb el 
màxim coneixement i amb la seguretat que ens dóna saber què fem i quins són 
els nostres drets i les nostres possibilitats d’actuació...» (Ib., 11).

Amb aquests pressupòsits, exposats al capítol introductori –Invitació als 
drets lingüístics– es desgrana el contingut que abasta:

- Drets lingüístics bàsics.
- Petició de relació en català amb les administracions.
- Nom, cognoms i documents identifi cadors.
- Documents públics en català.
- El català en els registres públics.

A més de dos annexos:

1. Models.
2. Adreces d’organismes ofi cials.
 
Es tracta, doncs, d’una publicació eminentment pràctica –39 models de 

documents a l’annex 1–, alhora que argumentadora i aclaridora –en els diferents 
capítols que s’inclouen– dels drets lingüístics dels catalanoparlants, no només 
dels residents al País Valencià, encara que adreçats a ells preferentment. 

A hores d’ara ningú no s’estranyarà que un manual «administratiu» aparega 
recensionat en una revista científi ca. I és que el nostre ANUARI es troba especi-
alment sensibilitzat a esbrinar tot allò que afecta l’equilibri de la personalitat dels 
individus, com a preocupació bàsica de la psicologia. I, òbviament, l’autoestima 
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–que inclou la dimensió comunicativa habitual i assolida, en la llengua pròpia– 
esdevé un constructe del tot vertebral al nostre àmbit científi c. I la present GUIA 
apareix com una eina de primer ordre per consolidar-la.

MARC ANTONI ADELL. Psicòleg
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